
 
 
Sygnatura rozeznania: 2/4/21/ROZ/MSP 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
z dnia 20.04.2021 r. 

 
W związku z realizacją projektu „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020; I Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. 
prowadzi procedurę w trybie określonym w Podrozdziale 6.5 pkt. 2)  oraz Podrozdziale 6.5.1     
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
(rozeznanie rynku).  
 
1. Zamawiający: 
Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. 
ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz 
NIP 7343057173, REGON 492946003 
 
2. Przedmiot rozeznania rynku:  
Usługa świadczenia cateringu podczas zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu „Mój 
szef to ja, mój szef ma POWER” 
 
Kod/y i nazwa CPV:  
55520000-1 usługa dostarczania posiłków 
55321000-6 usługa przygotowywania posiłków 
55320000-9 usługa podawania posiłków 
55400000-4 usługa podawania napojów 
 
3. Opis przedmiotu rozeznania: 
 

1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa świadczenia cateringu podczas zajęć grupowych 
realizowanych w ramach projektu „Mój szef to ja, mój szef ma POWER”. 
2. Usługa cateringowa obejmuje: obiad/lunch (2 dania) oraz przerwę kawową i świadczona będzie 
podczas zajęć grupowych dla uczestników/czek projektu w ramach projektu „Mój szef to ja, mój szef ma 
POWER”. Zajęcia dla danej grupy szkoleniowej odbywać się będą w grupach max. 10 osobowych przez 
8 dni w blokach po maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w przedziale czasowym od godz. 8.00 do 
20.00 w dni powszednie i/lub w weekendy na terenie miasta Nowy Sącz. 
3. Zamawiający zastrzega, że usługa cateringu dla grup, o których mowa w ust. 2 może być świadczona 
równolegle. 



 

4. Zlecanie świadczenia usługi cateringowej będzie odbywało się sukcesywnie w miarę potrzeb zgodnie z 
harmonogramem szczegółowym (dla poszczególnych edycji zajęć grupowych), w którym Zamawiający 
określi termin, miejsce realizacji usługi cateringowej (z zastrzeżeniem że będzie to teren miasta Nowy 
Sącz), liczbę uczestników podczas zajęć . Harmonogram przekazany zostanie Wykonawcy (np. e-mailem 
i/lub telefonicznie i/lub osobiście) na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed datą rozpoczęcia świadczenia 
usługi cateringowej dla danej grupy. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu wskazanego w zdaniu 
poprzednim po uprzednim ustnym uzgodnieniu z Wykonawcą. 
5. W skład usługi cateringowej wchodzi: 
a. Obiad/lunch, który powinien obejmować: 

i. zupę – jedna porcja minimum 300 ml/os. 
ii. drugie danie: danie mięsne: jedna porcja minimum 120 g/os., lub danie bezmięsne – jedna porcja 
minimum 120 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego Wykonawca zostanie 
poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od uczestniczki/uczestnika projektu) oraz 
dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, frytki, ryż, kasza, kluski 
śląskie – jedna porcja minimum 150 g/os. oraz dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, 
surówki, sałaty jedna porcja minimum 120 g/os,  
iii. napój/sok owocowy/kompot o pojemności minimum 200 ml/os. 

b. Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania zajęć), która powinna obejmować: 
i. herbatę (czarna, owocowa), cytrynę, kawę, mleko, cukier (np. w saszetkach (min. 5 g)) – bez 
ograniczeń na uczestnika, 
ii. słodkie przekąski (np. kruche ciastka) lub słone przekąski (np. paluszki) lub owoce (minimum 100 
g/os.), 
iii. napoje zimne limitowane: sok min. 350 ml/os. lub woda min. 250 ml/os. 

6. Obiad/lunch (zupa i danie główne) powinien być serwowany w naczyniach/odpowiednich 
jednorazowych opakowaniach, dla każdego Uczestnika/czki zapewnione muszą być odpowiednie 
sztućce (łyżka, widelec, nóż), serwetki, szklanka/filiżanka/jednorazowy kubek do napoju. W przypadku 
stosowania naczyń/sztućców wielokrotnego użytku muszą one spełniać odpowiednie wymogi sanitarne. 
Dopuszcza się możliwość serwowania obiadu/lunchu w styropianowym jednorazowym opakowaniu, 
dopuszcza się możliwość stosowania jednorazowych sztućców (łyżka, widelec, nóż) i jednorazowych 
kubków. Obiad powinien być gorący i dostarczony w miejscu i dniu oraz o godzinie określonej przez 
Zamawiającego. 
7. W ramach przerwy kawowej powinny zostać dostarczone: talerze/tace/miski/dzbanki do serwowania, 
talerzyki, filiżanki/szklanki, łyżeczki oraz serwetki. W przypadku stosowania naczyń/sztućców 
wielokrotnego użytku muszą one spełniać odpowiednie wymogi sanitarne. Dopuszcza się możliwość 
stosowania talerzyków jednorazowych, łyżeczek jednorazowych, kubków jednorazowych, kubków 
styropianowych do gorących napojów. Produkty mogą być dostarczone 2 dni wcześniej przed realizacją 
zajęć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Przerwa kawowa będzie serwowana na zasadzie 
szwedzkiego stołu – nie wymaga obsługi kelnerskiej. 
8. Planowana ilość osobodni świadczenia usługi cateringowej– 760.  
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia (wraz ze zgłoszeniem harmonogramu 
świadczenia usługi dla danej grupy) konieczności zapotrzebowania na indywidualne dostosowanie 
posiłku dla członka grupy ze względu na nietolerancje pokarmowe i/lub alergie (w ilości nie 
przekraczającej 10% ilości osobodni określonej w ust. 8). 



 

10. Zamawiający dopuszcza 50% zmianę ilości osobodni realizacji usługi wskazanych w ust. 8 z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. wynikającą z liczby osób zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie, liczebności grupy, rezygnacji Uczestnika projektu z udziału w szkoleniach). Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi cateringu dla danego dnia/ danej grupy szkoleniowej (jeśli 
będzie to wynikało np. ze zdalnej formy realizacji zajęć, obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 lub 
siły wyższej). 
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego 
w przypadku przerwy kawowej najpóźniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz 5 min. 
przed rozpoczęciem przerwy lunchowej. 
 
Wymiar ilościowy usługi cateringowej będzie zależny od potrzeb Zamawiającego (przewiduje się od 0 do 
200 osobodni miesięcznie). 
Termin realizacji- od 21.05.2021 do 20.06.2022 
 
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 
 
W terminach wskazanych w pkt. 3. 
Lokalizacja–na terenie miasta Nowego Sącza. 
 
5. Warunki i termin płatności: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia tj. za każdy 
planowany osobodzień świadczenia usługi cateringowej w danym miesiącu kalendarzowym na podstawie 
faktury VAT/faktury/rachunku wystawionej/go przez Wykonawcę za każdy miesiąc realizacji usługi, termin 
płatności do 30 dni od wystawienia przez Wykonawcę poprawnego/ej rachunku/faktury/faktury VAT. W 
przypadku braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wydłużenia terminu płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia do 60 dni.  
 
6. Wymagania w stosunku do Wykonawców: 
Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym do realizacji zamówienia zgodnie z 
wymogami określonymi w punkcie 3. 
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
W związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do: 
a. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, 
b. przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), 
c. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością 
w odniesieniu do użytych składników, 
d. kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z 
przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, 
e. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi 
żywności. 



 

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na 
surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie 
przygotowania i transportu posiłków. 
 
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 
 
Od wykonawcy, który będzie realizował zamówienie wymagane będzie uzyskanie oświadczenia, że nie 
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 
5 pkt 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający informuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest 
Jakub Józefiak- Prezes Zarządu. 
Zamawiający informuje, że osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest Jakub Józefiak- Prezes 
Zarządu oraz Katarzyna Wójtowicz (pracownik). 
 
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 
 
Kryterium 1 
Cena brutto rozumiana jako całkowita cena za świadczenie usługi w jednym dniu na rzecz jednej 
osoby (osobodzień) – waga 100% 
 
Liczba punktów, w ramach powyższego kryterium zostanie przyznana wg następującej formuły: 
 
Najniższa oferowana cena brutto 
--------------------------------------------- x 100 = liczba pkt. 
Cena brutto badanej oferty  
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100 pkt. 
 
Oferta z najniższą ceną w każdej części otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty danej części 
zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z powyższego wyliczenia. 



 

Celem prowadzonego rozeznania rynku jest potwierdzenie, że usługa zostanie wykonana po cenie 
rynkowej. 
 
8. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza 
się również możliwość pozyskania przez Zamawiającego cen za usługę ze stron internetowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.  
 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania zamówienia, jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 
przepisów (w szczególności VAT, podatek, koszty przygotowania i dostawy posiłków i napojów na 
miejsce realizacji usługi, koszty opakowań transportowych, naczyń). Skutki finansowe błędnego 
obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na 
cenę obciążają Wykonawcę. Oferowana cena brutto nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą. 
Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają Wykonawcę. 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
• jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia; 
• jej założenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 
• jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 
Zamawiający oświadcza, że dokumenty złożone przez Oferentów w niniejszym rozeznaniu  nie będą 
udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą 
wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert. 
 
9. Termin składania ofert: 
do 28 kwietnia 2021 roku do godziny 9:00 
 
10. Miejsce składania ofert: 
Osobiście/przesyłką kurierską/pocztą:  Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych sp. z o.o., 
ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz (w godz. 9:00-14:00) [o terminowości złożenia oferty decyduje 
data jej wpływu do biura Zamawiającego]. Dopuszcza się również możliwość pozyskania przez 
Zamawiającego cen za usługę ze stron internetowych.  
Osoba do kontaktu (osoba  wykonująca w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy) 
Jakub Józefiak, Katarzyna Wójtowicz 
Tel. 723 729 996 
Mail: biuro@czas.sacz.pl 

mailto:biuro@czas.sacz.pl


 

 
Osoba reprezentująca Zamawiającego: 
Jakub Józefiak- Prezes Zarządu 
 
11. Informacje dodatkowe: 
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji Zamówienia bez 
podania przyczyny. 
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
Zasady konkurencyjności. 
6. Osoby składające ofertę w niniejszym rozeznaniu rynku oraz osoby wybrane do realizacji 
zamówienia wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych do celów 
niezbędnych dla realizacji zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Oferty/ cenniki pobrane ze stron 
internetowych są danymi uzyskanymi ze źródeł publicznie dostępnych. W związku z realizacją projektu 
ze środków Unii Europejskiej Zamawiający zastrzega, że dane osobowe pozyskane w związku z 
realizacją rozeznania rynku/ zamówienia mogą być przekazane m.in. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w 
Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków oraz beneficjentowi realizującemu projekt – Miasto Nowy 
Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz i mogą być 
przetwarzane na zasadach określonych w zał. Nr 2 do niniejszego rozeznania rynku. 
 
W wyniku przeprowadzonego rozeznania ustalona zostanie cena rynkowa zamówienia  zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020.  
 
ZATWIERDZIŁ: 
 
Jakub Józefiak 
Prezes Zarządu  
  



 

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku 
 

ZAMAWIAJĄCY: Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8,  
33-300 Nowy Sącz, NIP 7343057173, REGON 492946003 
 

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA WYKONAWCY  
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY  
NUMER TELEFONU  
 

Składam ofertę w rozeznaniu rynku nr 2/4/21/ROZ/MSP na usługę świadczenia cateringu podczas 
zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” za cenę: 
 

Jednostka miary Cena jednostkowa 
brutto w PLN 

1 osobodzień  
 

Jednocześnie oświadczam, że: 
1. akceptuję ramowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone w ogłoszeniu; 
2. spełniam/ podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania określone w punkcie 6 rozeznania rynku nr 
2/4/21/ROZ/MSP   
3. oferowana usługa spełniać będzie wymogi określone w rozeznaniu rynku nr 2/4/21/ROZ/MSP   
4. nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli 
5. nie podlegam/podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych do celów niezbędnych dla 
realizacji zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych na zasadach określonych w zał. Nr 2 do rozeznania rynku nr 2/4/21/ROZ/MSP. 
 
 
………………………………….      …………………………………. 
Miejscowość i data         Podpis Wykonawcy  



 

Załącznik nr 2 do rozeznania: 2/4/21/ROZ/MSP 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 
W związku z prowadzeniem rozeznania rynku nr 2/4/21/ROZ/MSP / wyłonieniem Wykonawcy 
realizującego zamówienie określone w rozeznaniu rynku nr 2/4/21/ROZ/MSP w ramach projektu ,,Mój 
szef to ja, mój szef ma POWER " nr POWR.01.02.01-12-0047/20 Centrum Zespołów Analityczno 
Strategicznych Sp. z o.o. informuje, że: 
1. administratorem Twoich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, 
2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 
6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 (PO WER) na podstawie: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn.zm.); 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”. 
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu "Mój szef to ja, mój szef 
ma POWER", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 
ramach PO WER. 
5. Twoje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej- Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt - 
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, realizatorowi- Nowosądecki Inkubator 



 

Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, partnerom - Centrum Zespołów 
Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33- 300 Nowy Sącz, Fundacja Rozwoju 
Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój, Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-
300 Nowy Sącz oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu- 
Kancelaria Podatkowa PATRON s.c., ul. Rzeczna 5, 33-300 Nowy Sącz, „Funar” spółka z o.o. Rabka 
Zdrój, ul. Kasprowicza 10, 34-700 Rabka Zdrój. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub beneficjenta. Twoje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone 
podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem 
systemów teleinformatycznych. 
6. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 
prawem. 
7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym złożenia oferty w ramach niniejszego rozeznania rynku/ 
udzielenia zamówienia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia 
oferty/udzielenia zamówienia w ramach projektu. 
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
11. Możesz skontaktować się u Zamawiającego z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania 
danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@czas.sacz.pl lub z 
powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej iod@miir.gov.pl. 
12. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO. 
13. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Prezes Zarządu 
 
Jakub Józefiak 

 
 


